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Deel 1, hoofdstuk 5
Rechthoekige driehoek

In een rechthoekige driehoek is een van de 
hoeken in 90°.

Stomphoekige driehoek

In een stomphoekige driehoek is een van de 
hoeken groter dan 90°.

Scherphoekige driehoek

In een scherphoekige driehoek is elke hoek 
kleiner dan 90°.

Gelijkbenige driehoek

Een gelijkbenige driehoek heeft twee gelijke 
zijden.

Gelijkzijdige driehoek

Een gelijkzijdige driehoek heeft drie gelijke 
zijden en drie gelijke hoeken.

Hoogtelijn

Een hoogtelijn is een lijn vanuit een hoekpunt 
loodrecht op de tegenovergestelde zijde of het 
verlengde daarvan.

Bissectrice of deellijn
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Een bissectrice deelt de hoek (γ) doormidden.

Zwaartelijn

Een zwaartelijn is een lijn vanuit een hoekpunt 
naar het midden van de tegenoverliggende zijde.

Definitie van een trapezium

Een trapezium heeft twee evenwijdige zijden.

Definitie van een ruit

Een ruit heeft vier even lange zijden.

Definitie van een parallellogram

Een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden 
heet een parallellogram.
De tegenover elkaar liggende zijden zijn even 
lang.

Definitie van een rechthoek

Een rechthoek heeft vier hoeken van 90°.

Definitie van een vierkant

Een vierkant heeft vier even lange zijden en elke 
hoek is 90°.

Overstaande hoeken
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Als twee lijnen elkaar snijden ontstaan twee paar 
gelijke hoeken.

α = γ, δ = β

F-Hoeken & Z-Hoeken

Als twee evenwijdige lijnen gesneden worden 
door een derde lijn ontstaan er paren gelijke 
hoeken, de zogenaamde F-hoeken en Z-hoeken.

De gestrekte hoek

Is een hoek van 180°.

Stelling van de hoekensom van een driehoek

In elke driehoek is de som van de hoeken 180°.

Stelling van de hoekensom van een vierhoek

In elke vierhoek is de som van de hoeken gelijk 
aan 360°.

Stelling van de buitenhoek

Voor elke driehoek geldt dat een buitenhoek 
gelijk is aan de som van de niet-aanliggende 
binnenhoeken.

α + γ = β

Stelling van de driehoeksongelijkheid

Zie voorbeeld: deel 1, pagina 136.
In een driehoek geldt:

a < b + c
b < a + c
c < a + b

Stelling van een ruit (~)

In een ruit zijn alle zijden even lang.
Een ruit is een vierhoek waarbij de diagonalen 
een hoek middendoor delen.

Stelling van een vierkant (~)
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Een vierkant is een vierhoek waarvan de 
diagonalen even lang zijn, elkaar middendoor 
delen en loodrecht op elkaar staan.

Stelling van driehoek en bissectrice

2 : 1 = 4 : 2

In elke driehoek verdeelt een bissectrice de 
tegenoverliggende zijde in twee delen die zich 
verhouden als de aanliggende zijden.

|AD| : |BD| = |AC| : |BC|

Deel 2, hoofdstuk 5
De stelling van de hoekensom

In elke driehoek is de som van de hoeken 180°.
α + β + γ = 180°

De stelling van de buitenhoek

Voor elke driehoek geldt dat een buitenhoek 
gelijk is aan de som van de niet-aanliggende 
binnenhoeken.

α + γ = β

Definitie van Parallellogram

Een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden 
heet een parallellogram.
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Eigenschap van Parallellogram

In een parallellogram zijn de overstaande zijden 
even lang.

Middelloodlijn

Een middelloodlijn verdeelt een lijnstuk in twee 
gelijke delen en vormt een rechte hoek met die 
lijn.

Middelloodlijn (alternatieve definitie)

De middelloodlijn op het lijnstuk AB is de 
meetkundige plaats van punten op gelijke 
afstand van A en B.

Omgeschreven cirkel

De omgeschreven cirkel van een driehoek ABC 
is de cirkel die door de punten A, B en C gaat.
Het middelpunt van de omgeschreven cirkel is 
het snijpunt van de middelloodlijnen van 
driehoek ABC.

Eigenschap bissectrice

De verzameling van alle punten binnen een hoek 
die dezelfde afstand hebben tot de benen van die 
hoek, bevinden zich op de bissectrice van die 
hoek.

Ingeschreven cirkel

De ingeschreven cirkel van een driehoek raakt 
aan de drie zijden van de driehoek. Het 
middelpunt van de cirkel is het snijpunt van de 
deellijnen van de driehoek.

Koorde
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Als een lijn een cirkel in twee punten A en B 
snijdt, dan heet het verbindingslijnstuk AB een 
koorde van de cirkel.

Loodlijn op koorde

Een loodlijn vanuit het middelpunt van een 
cirkel op een koorde deelt die koorde 
middendoor.

Middenparallel (lijnen)

De middenparallel is de meetkundige plaats van 
punten die bij twee evenwijdige lijnen l en m 
even ver van l als van m af liggen.

Middenparallel (driehoek)

Het lijnstuk dat de middens van twee zijden van 
een driehoek verbindt en evenwijdig loopt aan 
de derde zijde van de driehoek heet 
middenparallel.

Raaklijn

Een raaklijn aan een cirkel staat loodrecht op de 
verbindingslijn van middelpunt en raakpunt.

Deel 2, hoofdstuk 6
De omtrekshoek
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Een hoek waarvan het hoekpunt op de cirkel ligt 
en de benen de cirkel snijden, heet een 
omtrekshoek.

α = ½ bg BC

De middelpuntshoek

Een hoek waarvan het hoekpunt samenvalt met 
het middelpunt van een cirkel heet een 
middelpuntshoek.
Bij een boog hoort één middelpuntshoek.
Omdat de cirkelboog ook een draaiing om het 
middelpunt aangeeft kun je een boog ook in 
graden uitdrukken.

De stelling van de omtrekshoek

Elke omtrekshoek is half zo groot als de 
bijhorende middelpuntshoek.

De stelling van boog en koorde

Bij gelijke bogen behoren gelijke koorden.

Hoek tussen koorde en raaklijn
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De hoek tussen een raaklijn en een koorde is 
gelijk aan de bij die koorde horende 
omtrekshoek.

De stelling van Thales

Als de hoek C in driehoek ABC recht is, dan ligt 
C op de cirkel met middellijn AB.

De omgekeerde stelling van Thales

Als punt C op de cirkel met middellijn AB ligt 
dan is driehoek ABC een rechthoekige driehoek.

De meetkundige plaats van een constante hoek

De meetkundige plaats van alle punten P die aan 
dezelfde kant van lijnstuk AB liggen met hoek 
APB = hoek ACB, is de circkelboog AB die 
door C gaat.

De koordenvierhoek

Een koordenvierhoek is een vierhoek waarvan 
de hoekpunten op een cirkel liggen.
De zijden van de vierhoek zijn koorden van de 
omgeschreven circkel.
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De koordenvierhoekstelling

Als ABCD een koordenvierhoek is, dan is de 
som van elk paar overstaande hoeken 180°.

α + γ = β + δ = 180°

De omgekeerde stelling van de koordenvierhoek

Als in een vierhoek de som van een paar 
overstaande hoeken 180° is, dan is het een 
koordenvierhoek (dus liggen de 4 hoekpunten op 
een circkel).

Afbeeldingen gemaakt met Geogebra.
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